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�ساعدنا يف جعل الر�ؤية حقيقة!

www.magdala.org

املدخل   )1
متجر الهدايا   )2

مقهى   )3
حجر جمدلة   )4

جممع )كني�س( من القرن   )5
امليالدي الأ�ل 

�سوق من القرن امليالدي الأ�ل   )6
حمامات الطهارة   )7

13

12

11

10
9

14

15
3 2 1

4

5

6

8

7

P

ملعرفة املزيد �التربع

8( البيوت
9( منطقة الإنتاج 

10( كني�سة اأدخل اإىل العمق 
11( ميناء من القرن امليالدي الأ�ل 

12( هيكل القارب 
13( بحر اجلليل 

14( بيت ال�سيافة
15( مركز الز�ار )قريبًا(

®

®

مفتوح يوميًا 8:00 �سباحًا - 6:00 م�ساًء
العنوان: مفرتق ميجدال، �س.ب 366 - 1495000 اإ�رسائيل

تلفاك�س 6209900 4 972+ حممول 1469 226 53 972+
www.magdala.org — visit@magdala.org :الربيد الإكرت�ين

اأُدخلوا اإىل العمق “Duc In Altum” حتيي حياة ي�سوع العلنية.

اأتريوم )باحة( الن�ساء
باحة الن�ساء فيها ثمانية اأعمدة، �سبعة منها تذكرنا بالن�ساء اللواتي تبعن ي�سوع 

امل�سيح كما �رد يف الإجنيل �العمود الثامن يكرم املراأة املوؤمنة عرب الزمن.

كني�سة القارب
تذكرنا هذه الكني�سة بعظات ي�سوع من القارب �هي مبنية فوق اأر�س امليناء 

الذي كان ي�ستخدم يف القرن امليالدي الأ�ل.

اأربع كنائ�س �سغرية ف�سيف�ساء
ا �فيها لوحة من  كل كني�سة �سغرية من الكنائ�س الأربعة تت�سع ل 50 �سخ�سً

الف�سيف�ساء تعرب عن حدًثا كتابًيا حدث بالقرب من بحر اجلليل. 

كني�سة مرمي املجدلية )لوقا 8:2( 
كني�سة امل�سي على املاء )متى 14:3031( 

كني�سة ابنة يائري )مرق�س 5:41( 
كني�سة �سياد الب�رش )متى 4:19( 

كني�سة اللقاء
على  الأ�ل. �سممت  امليالدي  القرن  من  امليناء  �سوق  الكني�سة يف  تقع هذه 
�سكل جممع )كني�س( بلدة جمدلة من القرن امليالدي الأ�ل. �حتتوي على لوحة 

جدارية تعرب عن لقاء ي�سوع باملراأة املنز�فة. )مرق�س 5:25(

ت��ق��اط��ع ال���ت���اري���خ ال���ي���ه���ودي امل�����س��ي��ح��ي



ــــــع  الــــــــتــــــــاريــــــــخ  الــــــــيــــــــهــــــــودي  املـــ�ـــســـيـــحـــي ــــــاط ــــــق ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري املــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــــع  الأث
اليوناين-الر�ماين  التاأثري  لنا  تك�سف  اجلدارية،  �الر�سوم  الف�سيف�ساء  ان 
من  �سغرية  غرفة  هناك  للمجمع  اجلنوبية  اجلهة  �من  هري�ديون.  فرتة  يف 
الكني�س  يتو�سط  التوراة.  حلفظ  ت�ستعمل  كانت  الأغلب  على  الف�سيف�ساء، 

حجر جمدلة املميز.

حجر جمدلة
)الكني�س(.  املجمع  الفريدة يف  الكت�سافات  من  اإن حجر جمدلة هو �احد 
�ميثل  النبي  �خمطوطات  التوراة  حتمل  كمن�سة  ي�ستخدم  كان  انه  يعتقد 
هيكل القد�س. �على اأحد جوانب هذا احلجر جند اأقدم �سمعدان منحوت 
املوجودة  ال�سمعدان  �سورة  غرار  على  الثالثية،  �قاعدته  فر�ع  �سبعة  ذ� 
ت�سميم  ميثل  بالقد�س.  هري�ديون  حي  يف  املحر�ق  البيت  يف  احلائط  على 
يف  الأقدا�س.  قد�س  اأمام  يوجد  الذي  احلجاب  احلجر  اأعلى  يف  ال��وردة 
العزة  �ح�سور  �جود  متثل  نارية  لعربة  �سورة  للحجر  اخللفي  اجلانب 

الأقدا�س. الإلهية يف قد�س 

ال�سوق
�سوق كبري موؤلف من 20 حماًل جتاريًا على الأغلب لبيع الفخار �املن�سوجات 
�اآبار يف  مياه  من�ساأة   40 يقل عن  ما ل  اكت�ساف  مت  الطازجة.  �املنتوجات 
منطقة ال�سوق. ل يزال الباحثون يت�ساءلون عما اإذا كانت هذه برك �سمك، 
�التي   ،” Tarichaea“ با�سم  املعر�فة  التاريخية  ذلك جمدلة  يعزز  قد  �الذي 

تعني »مكان الأ�سماك املحفوظة«.

مـجـــــدل
مَتَتدُّ جذ�ر بلدة جمدلة اإىل الفرتة الهلن�ستية حيث تطورت اإىل قرية �سيد مزدهرة 
حتى غزاها الر�مان بالعام 67 بعد امليالد. مبوقعها على �سفح جبل اأربل �على 
العام  حتى  جمدلة  دفنت   ” Via Maris“ البحري  الطريق  التجاري،  الطريق 
اإىِل احلياة من جديد. حيث دلَّت الكت�سافات  2009 م. اليوم عادت جمدلة 
�على  املكان.  هذا  يف  تقيم  كانت  يهودية  جماعات  �جود  على  الأثرية 
التي  املراأة  فيهم  مبن  امل�سابني  �ي�سفي  هنا  اجلموع  يعلم  كان  ي�سوع  الأغلب 
جعلت مدينتها م�سهورة، مرمي املجدلية. ياأتي اليوم الز�ار املحليون �الد�ليون 
الدينية املختلفة، مما يجعل جمدلة مفرتق طرق  التاريخ �التقاليد  ليتعرفوا على 

للتاريخ اليهودي �امل�سيحي، يف املا�سي �احلا�رس.

جممع )كني�س( القرن امليالدي الأول
من  30�سم  عمق  على  2009م  العام  يف  جمدلة  )كني�س(  جممع  اكت�ساف  مَتَّ 
�اأحد  حفره  مت  جممع  اأقدم  )الكني�س(  املجمع  هذا  �يعترب  الأر���س.  �سطح 
يف  معدنية  عملة  اكت�سفت  اإ�رسائيل.  يف  اكت�سافها  مَتَّ  التي  ال�سبعة  املجامع 
احلفريات يعود تاريخها اإىل ما بني 5 �63 م. �جود عملة معدنية مت �سكبها 
يف العام 29م يرتك انطباعا باأن ي�سوع علم يف املجامع اأثناء حياته العامة )متى 

4:23، ميخا 1:39(.

البيت واأحوا�س الطهارة
البيت �اأحوا�س الطهارة تقع اإىل اجلنوب من الهيكل �هي خم�س�سة للطقو�س 
مياه  تغذيها  جيدا،  عليها  حمافظ  اآبار  اأربعة  هناك  الأ�ل.  املقام  يف  الدينية 
حتى  تعمل  تزال  �ل  اليهودي  التقليد  بح�سب  اجلودة  عالية  متدفقة،  جوفية 
الف�سيف�ساء ذات منط مماثل  الطهارة هنالك غرفة من  اأحوا�س  اليوم. �بجوار 

للف�سيف�ساء املوجودة يف الهيكل.

املنطقة ال�سكنية
جمموعة من املنازل �هي �احدة من عدة جمموعات مرتبة يف �سبكة تت�سمنها 

�سوارع م�ستقيمة متقاطعة. مما ي�سري اإىل ا�ستخدام التخطيط العمراين.

منطقة عمل ال�سيادين
يف  مبا  غرف،  عدة  من  يتاألف  �احد  مبنى  عن  عبارة  كان  هذا  العمل  مكان 
ذلك غرفة بها �ستة اأفران ُخبز. �مت العثور يف الباحات املر�سوفة باحلجارة على 

العديد من الأ�سياء املتعلقة بال�سيد، مثل ال�سنانري �اأ�زان ل�سباك ال�سيد.

امل�ستودع ور�سيف امليناء
كبري.  م�ستودع  هناك  كان  اجلليل  لبحر  ال�رسقي  ال�ساطئ  من  بالقرب 
بر�نزية  مغرفة  اإىل  بالإ�سافة  اأ�سماك  �بركة  بئًرا  الكت�سافات  �سملت  لقد 
�املُتاخم  احلجري  املر�سى  مع  احلجر  من  املبني  الر�سيف  كان  للبخور. 
امليالدي.  الأ�ل  القرن  يف  البحر  �سطح  م�ستوى  اإىل  ي�سري  الكبري  للمبنى 
مت دمج الطريق املوازي للبحر بالطابق ال�سفلي للكني�سة ال�سغرية يف مركز 

.”Duc In Altum“ اأُدخلوا اإىل العمق


